ύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ θαυµαστὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Σου·
ὁ τοὺς Μάρτυράς Σου ἐνισχύσας
νισχύσας τοῦ βαστάσαι τὰς ὀδύνας τῶν
βασάνων ἐν τῇ ἀθλήσει αὐὐτῶν, εἰς τὸ δοξάσαι τὸ ὄνοµά Σου τὸ
ἅγιον. Ὁ τὰ αἵµατα αὐτῶ
ῶν προσδεξάµενος ὡς θυσίαν εὐάρεστον
ἐνώπιόν Σου καὶ τῶν ὁσίων
σίων Σου ταῖς
τα προσευχαῖς ἐπικαµπτόµενος καὶ
τούτων ἐπακούων ἐν δεήσει.
Ὁ τὸν ἅγιον Ὁσιοµάρτυρα
σιοµάρτυρα Νικόλαον τὸν
τ
ἐν Βουνένοις
ἀθλήσαντα, ἐνισχύσας εἰς τὸ τελέσαι τοὺς
το µαρτυρικοὺς ἀγῶνας καὶ
τοῦτον ἀξιώσας µέχρις αἵµατος
µατος σφραγίσαι τὴν
τ πρὸς Σὲ ὁµολογίαν, διὰ
λόγχης, µαστιγώσεως καί ἀποτοµ
ποτοµᾹς της Τιµίας Του ΚεφαλᾹς
κοινωνὸς γενέσθαι τοῦ τιµίου Σου Πάθους καὶ
κα τᾹς Ἀναστάσεώς Σου
µέτοχος καὶ τᾹς Οὐρανίου
ρανίου Βασιλείας Σου συγκληρονόµος.Ὁ
συγκληρονόµος. διδοὺς
τούτῳ ὑπερφυῶς τὴν χάριν τοῦ ἀναβλύζειν αἱµάτων κρουνοὺς ἐκ τοῦ
Τιµίου ∆ένδρου, ἐν ᾧ µαρτυρικῶς
µαρτυρικ
ἐτελειώθη, ἐξαιρέτως µὲν καὶ
θαυµαστῶς, ἐν τῇ ἡµέρ τᾹς ἱερ
ερς µνήµης αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁσάκις τις
δεόµενος ἐπικαλεῖται αὐτόν, τὴὴν ἱερὰν παράκλησιν τελῶν, ἐπὶ τῷ
ὀνόµατι τᾹς τούτου ἐνεργείας.

Κ
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ὁσιοµάρτυρος
σιοµάρτυρος
Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις.
Ἐπὶ τᾹ ἀναβλύσει τοῦ θείου αἵµατος
µατος α
αὐτοῦ
Ἦχος α΄. ΤᾹς ἐρήµου πολίτης...
Ποίηµα Καθηγουµένης Ἰσιδώρας ΜοναχᾹς Ἁγιεροθεϊτίσσης
γιεροθεϊτίσσης

κ τοῦ θείου σου δένδρου, ἐν Βουνένοις Νικόλαε, ῥέει ἐν τῇ
θεί σου µνήµ᾽, ἡ πηγὴ τῶν αἱµάτων σου·· λαµβάνοντες ἐκ
ταύτης οἱ πιστοί, γινώσκουσι θαυµάτων ττὴν ἰσχύν,
θεραπεύονται ἐκ νόσων παντοδαπῶν, ἁγιασµο
γιασµοῦ µετέχοντες.
Χαίροις Ὁσιοµάρτυς τοῦ Χριστοῦ· Χαίροις
αίροις χρυσο
χρυσοῦ λαµπρότερε·
Χαίροις αἱµατοβλύτα Ἀθλητά, τᾹς νίκης ὁ φερώνυµος.

Ε

Ἕτερον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸνν συνάναρχον Λόγον...
ν Βουνένοις Νικόλαε θεασάµενοι, Μαρτυρικο
Μαρτυρικοῦ σου ἐκ δένδρου
τῶν σῶν αἱµάτων ῥοήν, ἀναβοῶµεν
µεν σοι πιστ
πιστῶς ἡµῖν
ἀνάβλυσον· χάριτος θείας τὴν πηγήν, ἀποπλύνουσαν
ποπλύνουσαν παθ
παθῶν,
τὸν ῥύπον τὸν βορβορώδη, καὶ ξηραίνουσαν ἁµαρτίας,
θανατηφόρου ἀκανθώδη σποράν.

Ε

ΕΥΧΗ
Εἰς τὸν Ἅγιον Ὁσιοµάρτυρα Νικόλαον τόν ἐἐν Βουνένοις
ἐπὶ τῇ ἀναβλύσει τοῦ ἁγίου αἵµατος αὐὐτοῦ ἐκ
τοῦ µαρτυρικοῦ του δένδρου, εὑρισκοµένου
ρισκοµένου εεἰς
τὰ Βούνενα τᾹς Θεσσαλίας.
Ὑπὸ Καθηγουµένης Ἰσιδώρας ΜοναχᾹς Ἁγιεροθεϊτίσσης
γιεροθεϊτίσσης

Αὐτὸς καὶ νῦν,
ν, Κύριε τοῦ
το ἐλέους, ἐπάκουσον ἡµῶν δεοµένων
σου, καὶ ἱσταµένων ἔµπροσθεν
µπροσθεν τοῦ
το Μαρτυρικοῦ ∆ένδρου, τὸν Ἅγιον
Ὁσιοµάρτυρά Σου
ου Νικόλαον φωνοῦντες
φωνο
καὶ λέγοντές Σοι ἐν πίστει
ἐκτενῶς· Βλῦσον καὶ νῦν τοῦ Ἁγίου
γίου Σου τούς τῶν αἱµάτων κρουνούς,
ἵνα λαµβάνοντες ἐξ αὐτῶν τὴνν θεραπείαν εὕρωµεν
ε
ἐκ τῶν ἀσθενειῶν
ψυχᾹς καὶ σώµατος. Συµπαθῶς ἐπίβλεψον
ἐ
ἐφ’ ἡµς καὶ µὴ παρίδης τᾹς
δεήσεως ἡµῶν, ὦ Εὐσυµπάθητε
συµπάθητε καὶ
κα οἰκτίρµων Κύριε. Τὸ θεῖον τοῦτο
αἴτηµα ἡµῶν, πλήρωσον ὡςς φιλάγαθος καὶ
κα τὴν εὐλογίαν δὸς τᾹς σᾹς
ἀγαθωσύνης, ἵνα µὴ ἀποδοκιµασθ
ποδοκιµασθῶµεν ὑπὸ τᾹς σᾹς φιλανθρωπίας.
Ἀλλὰ λαµβάνοντες τὸ αἷµα τοῦ Ὁσιοµάρτυρος Νικολάου,
µεταδῶµεν τοῦτο τοῖςς χρήζουσι καὶ
κα οὕτω πάντες εὐχαριστοῦντες τὸν
Αἱµατοβλύτην Ἁγιόν Σου, ὁµοθυµαδ
µοθυµαδὸν δοξολογοῦµεν τὸ ὄνοµά Σου τὸ
Ἅγιον, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, τοῦ ἑνὸς
Θεοῦ ἡµῶν, ᾦ πρέπει ἡ δόξα καὶὶ ἡ τιµὴ καὶ ἡ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΤΟΥ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ του αιµατοβλυτου
ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΒΛΥΣΕΙ

ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Χαίροις αἱµατοβλύτα Ἀθλητά, τᾹς νίκης ὁ φερώνυµος.

ΕΚ ΤΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
ΤΟ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ
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